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A Velünk élő kultúrák – Örmények ta-
nulmányi verseny döntőjének első helye-
zett csapatát, a győri Kazinczy Ferenc 
Gimnázium tanulóit, mint fotós és ál-
talános segítő kísérhettem el Erdélybe.  
Korábban nem jártam még Erdélyben 
és diákcsoportot sem kísértem, ezért iz-
galommal teli várakozással készültem 
az utazásra. Ismerőseim történetei alapján 
nagyjából tudtam mire számítsak – gyö-
nyörű tájak, vendégszerető, kedves embe-
rek – de amit az utazás során tapasztaltam 
messze felülmúlta minden elképzelése-
met. Egy igazán lélekformáló utazásban 
lehetett részem.  

A kis csapatot Dr. Szarka György, 
mint honismereti vezető kalauzolta, aki 
szakértelmével, tudásával és kedvessé-
gével az utazás első pillanatától kezdve 

Erdélyi magyarok, örmény magyarok múltja és jelene

lenyűgözött. Már-már feldolgozhatatlan 
mennyiségű információval látott el min-
ket. Nem volt olyan tájegység, település, 
templom, temető, író, költő, akiről vagy 
amiről ne tudott volna érdekességgel, 
adattal, történettel, a fiatal csapat számá-
ra is emészthető, a lehetőségekhez mér-
ten humoros módon szolgálni. Márpedig 
a program bővelkedett látnivalókban. 
Megismerkedtünk a magyar kultúra – 
több esetben örmény származású – nagy-
jai életének helyszíneivel, munkásságával 
és bepillantást nyerhettünk az örmény 
gyökerekkel rendelkező emberek életébe 
is. Történelmi helyeken koszorúztunk, 
Himnuszt, Szózatot énekeltünk és az út 
interaktivitását a nagyjaink által írt és 
a diákok által elszavalt költemények ad-
ták. Külön tiszteletre méltó, hogy az út 

során a program a csapathoz folyamato-
san idomult. Amikor fejben már kezdtünk 
elfáradni jött egy kis természetjárás, hegy-
mászás, így minden nap végére testben és 
lélekben egyaránt feltöltődve érkeztünk 
meg az aktuális szálláshelyünkre. 

Az út során – lehetőség hiányában egy 
éj kivételével – minden nap magyar csa-
ládoknál, falusi vendéglátás keretében 
szálltunk meg. Az ezeknél a családoknál 
tapasztalt vendégszeretet és kedvesség 
leírhatatlan. Az ember természetesnek 
vehetné, hogy aki vendégfogadással fog-
lalkozik, az kedves a hozzá érkezőkhöz, 
de itt többről volt szó. Olyan testvéri sze-
retettel fogadott minket mindenki, mint 
a rég nem látott rokonokat. Ilyet magyar 
ember, utazása során csak Erdélyben 
tapasztalhat meg. A zavarba ejtően bő-
séges közös reggelik és vacsorák során 
megízlelhettük a környék gasztronómiai 

nevezetességeit, az áfonyalekvártól kezd-
ve, az erdélyi szalonnán át, a töltelékes 
káposztáig mindent. 

Az utazás remek hangulatához nem 
utolsó sorban a győztes csapat, a győri 
Kazinczy Ferenc Gimnázium tanulói is 
nagymértékben hozzájárultak. Egy érdek-
lődő, lelkes és kitartó kis csapatot ismer-
hettem meg. 

Annak ellenére, hogy mindannyian a 
„Z generáció” elkötelezett tagjai, az út 
során bebizonyították, hogy van még re-
mény! Végezetül, szeretném megköszönni 
az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesületnek, különös tekintettel 
dr. Issekutz Saroltának, honismereti veze-
tőnknek Dr. Szarka Györgynek és a győri 
diákoknak, hogy részese lehettem ennek 
a fantasztikus utazásnak. Köszönöm! 

Nagy Csaba Benedek 

Csernakeresztúron a vendéglátóknál

A tanulmányi verseny II. helyezett Aszódi 
Evangélikus Petőfi Gimnázium csapatának 
díja a 2016. május 7. napján megvalósult 
egynapos bécsi utazás volt a Mechitarista 
Rend meglátogatása és Bécs magyar em-
lékhelyeinek megismerése céljából.      Az 
utazást bérelt busszal valósítottuk meg. 
Dr. Péterfi Gábor felkészítő tanár által 
kísért 5 tagú diákcsapat tagjai voltak:  
Csellár Annamária, Dobrota Gitta, Nagy 
Dávid, Szőke Petra és Rosenberger Ármin 
, akiket Budapesten fogadtunk. 

Bécsben délelőtt fogadott  bennün-
ket  pater Vahan Hovagimian  örmény 
mechitarista szerzetes, aki örmény kug-
lóffal várt bennünket, majd végigvezetett 
a nagy múlttal rendelkezdő örmény kato-
likus férfi szerzetesrend rendházában, a 

templomban, könyvtárban és múzeumban. 
A teljesen felújított és újrarendezett gaz-
dag múzeum porcelán-, érem-, szőnyeg- és 
festménygyűjteménye, valamint a könyv-
tár – 80.000 kötete és folyóirat gyűjtemé-
nye – igen nagy élményt jelentett a csapat 
számára.  Az EÖGYKE könyvadománya-
ival viszonozta a kedves fogadtatást. Ebéd 
után Dr. Horváth Zoltán György egyete-
mi tanár vezetésével körsétát tettünk a  
Belvárosban, számos magyar emléket meg-
tekintetve:  Magyar Testőrpalota, szobrok, 
emléktáblák, Mária Terézia szobra számos 
magyarral a Kunsthistorisches Museum 
előtt,  Alte Hofburg magyar címerei, 
feliratai, Pálffy-palota, Stephansdom: 
Máriapócsi kegykép, Kapisztrán-szobor, 
Szt. Erzsébet szobra, Bécsújhelyi oltár, 

Bécsi utazás 
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Graben: Szentháromság-szobor hatal-
mas magyar címerrel, Huszár szobra, 
Wilczek-palota: Széchenyi  István em-
léktáblája, Batthyány-palota: Magyar 
és Erdélyi Kancellária, jelenleg Magyar 
Nagykövetség, Ferstel-palota:  Oszták-
Magyar Bank székháza, magyar címerrel, 
Votivkirche:  Szt. Erzsébet és Szt. László 

szobra, különleges magyar címerekkel. 
A látott sok magyar emlék feldolgozását 
a belvárosi finom fagylaltozás is nagy-
mértékben segítette. Az egész napos 
programot Nagy Csaba Benedek fotói 
örökítették meg. A kirándulás költségeit a 
Fővárosi Örmény Önkormányzat vállalta 
magára, köszönet érte.                          I.S.

Örmény Mechitarista templomban Vahan atyával

A Repertóriumban, balról Vahan atya, középen 
dr. Horváth Zoltán György

A múzeumban

A Stephansdomban

Könyvtárban

A kecskeméti csapat egy budapesti kirán-
dulást, városnézést, benne a Budapesti 
Örmény Katolikus Lelkészség és temp-
lom, múzeum megtekintését nyerte. A ki-
rándulásra 2016. május 8-án, vasárnap 
került sor. A csapat vonattal érkezett és 
vonattal tért haza.

A Nyugati Pályaudvarnál kezdődött 
a program, onnan személygépkocsival ér-
keztek az Orlay u-i örmény katolikusokhoz, 
ahol a reggeli után a közösség vezetői fo-
gadták a csapatot, majd múzeológus veze-
tésével megtekintették a múzeumot és részt 
vettek az örmény katolikus szentmisén is.

A szervezett és megvalósított program:

Orlay utcai templom és múzeum,
Gellért hegy – Sziklakápolna,
Bálna,
Séta: Vámház körút-Múzeum körút-
Astoria-Kazinczy utca Szimpla Kert rom-
kocsma, Gozsdu udvar,
Séta: Erzsébet tér – Október 6-ika utca – 
Szabadság tér – Kossuth tér,
Parlamenti séta idegenvezetéssel,
Deák tér, ebéd a Hercegprímás utcában,
Séta: Dunapart – Lánc-hídon át Budára,
Siklóval a várba,
Vár megtekintése, Mátyás templom, stb.,
Donáti utca – Nyugati pályaudvar.
A nap eseményeiről fotók készültek.

Beszámoló a III. helyezett kecskeméti Bolyai János Gim-
názium csapata budapesti látogatásáról
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Képaláírások:

1. A Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség 
múzeumában

2. Parlamenti séta

3. A Gozsdu udvarban

Fotó: Nagy Csaba Benedek


